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 رابعا نوب"



 ظ 1 يلا نام سس دقبو

 لصد .!ك ماعلاو سان

 ايتجاو قحلاّويرطف» ان اديه لذلا دنقلا

 ' مظملا ول ىزرعمنم ميلستلاو ةالصلارضفاو
  ميتارضفإ ور يحملاوزرراو مولا رباب وعلا

 بفنال ث وتلا نامظننم اب فئاف نتمرانمافدعبو

 ايلطزموعطءهالهسو ايرقيلوظنانا ثيردق
 _زجرلار كوكس لفن وما فلا هنمثدروا

 هلمشم اهلص|فاعمبع ةلصنضئء وة مساراتو

 مكيلاطلايعةرفلقرعلاو 7 اهييرماشاو

 ١ مص انال الاه بر نوعي مم املأ عشاانااهو

 |( العوز عينابسدمجعول لمع ىصالخال اير او
 ظ عرتلا :' لوصا

 ظ تس ايقعابحا ةلسلا بانك كسلا شلوصاقجبر ا

 ْ لة ونعامسجإوسرلارع لزئاموهو ثاقلا اهلوإ

 امر عانهبو هيف بيرل فيحصلا ةابتئما: اناون

 امرسالا عرشلا هك فرعي امورعملاو ا لقنلا سساهناو

 ] تامرتنءانةعيرا امناو اهباساقرعت'

 هيعبرا | ب اكالبو ة ةفيصو هغلمطظنل الز هوجو ىقك
 1 م

 يضريميص



 : ١ اس وس

 تايبتلا دل ظتلاهدذي تايبلاهيحوا اهنمىفاشاو
 86ه ةعير !اهتاو

 هيثناف ىفهالا تاهل
 لاعتسالاموجو هتان
 فلا دي نئلاو عرصلا يك

 هللتاروجولا تشل ييعدار
 هتزناشا اكمل راك
 اماسؤلل ا د تن ةرعن ادعل او

 ماسلا امضومكر رهو

 هلال ذؤ نيرثعلا بوعضتلثا
 ىعلدعضو اظنلض انكاو

 داراشالاتجاصوصخيوهو

 . هيز رس نيعلا وصخ
 أش ايببملا ةكالوامطق
 لبدعتلا 5 داي رركمف

 دوهسلاو عوترلابرمالاف
 ةيمسلاو بيترقلا زك

 ءوصولاو قاوطلا ةياى

 فاذجوز عانس مفر خلو
 ب هلل دن 5
.0 

 "» 3 م ا
 74 را وخلا" ا

 دفق صيلاصااطلا

 .:ركحلا بجوت
 ةهعلرااضراوهو دارارع
 هتل الد انكمؤاضتكقا ت

 مامحألا عم زرع اهبشرت
 هع انمالب تينامتةام
 ٠فىعئلرارفللع تدعم

 دبر سرس عونرو مخ
 دوصفلالو انتيركعو

 . اننابم لطف قضت
 كيقتلاو ضرفل ال ييسدع
 ”ودح الو لا طرخخاولطناو
 0 اهطئاوو . وصولا هيو

 /ةرئلاؤ راوطالا كبزك

 اتم ارفلا شيرحلابعبشا



  اتمص امو قفورصوؤصع ان اطبا اهلاوعطق ال ًازبكو

 ظ ام دكت امل هبحوز علاخ اهدعب قالطلا عاما عمو
 لصالا اني رفلاب بجي لالارهمضبومتلاف كاذك

. 

 7 اكرماهشمو

 نوط اةنانطسمان أد

 اذ اهم هيادفليمسو

 ربؤمتلاو عملاتلاهصنب
 يلد كزاتعيعجو

 المبرم حابملاو برذلا ف
 طيططلا از ارك قاشاب

 . الوالذضوناصوصخ ن اكوا

 نع ادعدعوقونكأ

 قلط جوزل لاق اذاوتح ع 5
 رماوالا عنصر اصتنخال اذ

 مر 5 3

 2 انو د4 كو سك

 ظ لثّصاو انّدرذ لاقز ا عشنا

 مآ 1 همزإل ةعيضن

 علال ثيرجولاصولازع
 ببدرتلا ف تباثلاهصنب

 ”!زن او ثرزلاو تقولاال
 . هريتكاومنل انلقاممكحلاف
 رومأإل ازلكز عرمال اد

 كوقعلاو عاج احلا كذا
 ال ليقوطتيتهئانف

 لع انتهضن جنن
 ةقلطلل ضار دغر  قتلط

 دداصم اب اعفإلا بلطذم
 اشر



 ىعملاو اج دون ضف ارق ىبلأ ؤردصمداشاو

 هي د رئلاب نوكيا

 بركم لعن صور امو

هيضقلا فر ارككدا ل اقنم
 

 ةفرسلا ةيباب دربماو

 اعضقو ءارادكهيمالاو

 اناحو اًضملاوههلثمو

 ادالاز احرق اضملاةدب

 بجحو اب بجحاواض فلا
 كانلازاكثعاو موضات

 ادرفموا اءرم_دصل وك
 اننا تي ل ل ل ٠

 فحل اةؤجولاو ةهنفنح

 رماوالا الباسإل ابككازف

 هينلادنع يدنا
 خددعلا لامهإهيايولد

 عرش اهقةرحاو دبالا

 ادالاوه بجافرشنمر
 ١ ان اجي ايهشلكق الما

 6 عاكاملا رعمشكيو

 بع ازهلو ءارزلادب
 1 طا اروعيإلا

 ادا دينو امام

 تقلا ةارث رج ناحزلو)

اواموصال ءوض) | هلقعب ك ىزل ازثلابن اكو
 هل ةيرول

 ار ديع تاريبكتءاضق
 ةبرذلاةالصلاؤ طاشحإلو

 اهعع م م ولا ع ٠
 امظدحاف ماسالا اهبشمت

 هيكطضالا 2 هبهأو

 دعورازثبوضغم دام دقرإازمدبعلا قوقحف و
0 

: 

 اة لا لاا



 دومعمامغل سشملا:لام او

 ىولل عطار اًديعلتقلا ىف
 هيقلويف ترااوقلا ةدىعو

 عف انملا فلتم نمضن لو

 هعتم لا كامو امهبذ نمضي,
 هير أر ومأمل توسح ىمديأل

 لوالاراصحلا ثالث قو

 هالصلاو قدوصتل اكك اذو

 د اهمحلاو ءوضول اكتاثلاو

 لمق "رس جلك,صياهب

 تركعيكذتوقا اهقلطم
 ٌةيطْيلا انا اهوطرس ا
 ولوصلاعلياماز راىح

 اًضنلا هلع تقولارخاو

 0 اباماك
 اوماودو طرشلاو

 أق 75 او جلبت ابجونما
 ط شي أود لؤالإ 4 سبلو

 نيزاراهتنلادن هم

 لوهج يرعرمم ةيكو

 لوألا ءامالاىدرل اهيلعت
 هموضلاو 0

 ىتئاشلا) اق دوملاو
 00 اك
 هتك اًقدوعغوا هنبعل

 كيقلراوا طوقنسلا ]قام

 : ايزل اكيوغلا هبّساوا

 ظ دايعلاف نكّتلاةر دقو

 ا ]كدا ءماحوهوريزب
 اوسبو مخلاو ءازاددب

 : اووررت اهثضئ احلا ةرهط

 ظ انهيت دامش (هوتوتخ

 هرب مذ لع واع طش
 ظ نا اناا ضاع

5-86 
 بليل از وكي رومامىتا
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 تايزل!قلطمهنمرمإل او

2 

 ل ظ

 الخ انهو تقوليمقاندف ا
 طرت اهيف ئييعتلاةينو

 ؟ادالارالإ تستلا دجونإل

 موسلارهش؟ر ابعمهنمو

 ظ اطرش سبل ئيرفتلاة ينو

 ن اهنلاىذلا ارفاسصإلا

 طق !رايعم اج هتمودهنع

 الاب تاوئملا امرك

 اىكفرظلاورايعملا ةباغم

 لكقنلا يع ف ىراتيو

لس هال إبر انكلابطاخي
 ما

1 
: 

 داس * اشتناو ءاذجيل شمر ظ

 بفصوب ا زاوجلاةفصر ىئزإبوهولاهنعاندنعو

 بنفاش ا ءاصفك م خاتلادع

 مع د عوناوزا قارا

 دالل اطرتنيو ىوا ليل اكرط

 ةلصياو رمال اب تننعرتث

 ادار لو زل! يامو

 لفنلابإل ةشلا قلطم

 م اكهألا ف تالماعملابو



 ارملو ءاقشتا تاداسغلاب و

 ىفانلا]وقوهو ىعدضو
 اهتح اة رمز اوضتقبو
 رشكلاامنلف اعصو هلبعل

 ف ميل اكادو اكدمغوا
 ايد نرمتل اهرغلا شا

 ةيعزشل ن عو فالخالب
 ىضتةواذق

 ددئلا .ويلاو دبع موصق
 اًملغيرذهنلا شبح فصولا ال

 اهالااماملا ها سرخلا
 ىوسو ان رد ءاذؤسز الف

 ءاضتخقا ف هملانالاقو

 امرعرقارو نسج رمال ال

 هي ماني )وؤانتلا نم
 بعقيم اىزم بصغلادبطنإل و
 ال انلايو ةصخرل

 ابان | )ماش لكماعلا
 أن رتعامطقرككابح ومو

 فلاحتشذا

 ولورا رهيلع_مول م رضعبلاو

 0 ايس

 !وسل ككد دو رهانلا خرج
 دركشلا عييرش اعرش ناكوا

0 ْ 

 1  ىيعل افوسح لا هلعف نإ
 0 همر غان دنمؤرفازا

 0 اارحالاصإل اروُصت
 انلاكرن يل[ صؤلا|ذعو رشنم

| 

 ١ «رفعءافزاج عاملا عيب

 ال

 مرصاصلا 9

 ييسر صامل ارقسولدالو
 ظ قشيقاودع وش فرح
 ش اراحتزام دوردح تصمت ندين

 1 انيلاتمشون



 امو نيني درعلا ثيررح

 يسم اذااماث

5-6 

 حاجتحا
 لوهجا ةيشك ل زمو

 نينارجو ابدع هعيبكا ظ

 كالقنساو انا ههبشل

070 1 

 هو 'رصوفح لاو موهللو

 ا امل تتااسوزكفا

 تا كشءاش نملتي نك
 الع امالغ اهفاشنناو

 لخنإو ند ١ نمورععامو

 5 كدبلا هجو رع مرومعزم
 دارفالاموماركمت واق

 نامرلا )حيباماوقرذف

 ابزاعنا مون تبحواو

 تررخكد ١ لكؤ دك

 ام. هديب ضاخ ضقاعجو

 5 اهق صك ناو 7-3

 يح

 0 او خسلا ةيهيشارع

 اوهمإ ع

 0 اكىقسزنرفو

 0 اتملا و ةشئلاانكالو

 00 دو لاطر اك

 هيق موعلاو نويتتحي اني

 تا نياق زم اك

 ع اشنرحيزراق

 ظ خيم اهنا ثهماوتب

 1ع

 يعرب معءامسالا لغرب نا

 ديوانحا هوك ةرضو

 فدان ٌىردصلاناكوب

 0 هول نضوالصو

 تيحوا عيبا ةطزلواهنع



 داي لعرض يعرتبنءاذ داعنالا توب عاب امو
 ريض او ١ اهل طعن ا:_ توزفنلا نمهيطعالوا
 هلطبت' ”دياجاو للا د. كر كيارإ نعماولح
 ةذاهظلا ةرارثنم 3 ابروع مراتحارف عقاشلاو ةتلطم نال نر ردم تايثتدإلا ف صخت هركنلا معتيفنلاعشومف
 اان او ايلول : ح.عةمصد تفصونا

 '" يع ءاددرناو .لييصيومارلاال ارحا نص
 اوققتحام_دعملكم يلع * 1 اوقتس ِهوناَفرحتكاذف
 ظ 9 بيمابب بدا لأب تورمتاذاهلّسو

 هركثل اثرها نا 1017 ا
 هر ركملا ةؤرعم ا اذكريغ هكشزوا اهتمت ةؤرمم
 دلال ين اكعزك هقرعملا تدعا ناو ثيع

 ظ خاب امو)ةغصلا دوفم اوققحد رز صصخلا متو ظ
 لفداةزل111ذز) قول: هى عموةعيص عمو هي
 - انردع امكتءامج .امهقوفاق تانثالاو مم
 معاذ راولاو اياصولاوا مهدقتتلا ةديضفهعاولاف
 اقدص اميعشولا هرعت اهقتحترق هيفاظفل لك
 فقوثلامكحو كرم  انرعلذ١ هاف التخا م

 يا 1 ظ



 فكر بالام مسا هباشتملاو

 اجت اوهوجولاد عب اجرب نضرلكلا طرخن درثثبا هي

 1 ظاغومويرعاو لو ٌؤلاوه ىزللا بلاغ

 ١ ىذا اقع لحم كرار ملار هال ايرمهال |

 كئاوزاام اطهتلاامأاو بجو١ للهل العلا هتمرهظىذلابو

 لارا ليو جر اخنم ليؤيمل صلال هما يؤ كلا

 رسفغملاوو نطو نسا اهل فاجأ لاما عم
 لئيتلاو جشلا/اهخاعم _ابوأتلا كن اديزعاو

 اهكاولاف باحد ةيكجو اهكحر شيل احا نعابو ظ

 هضاعوعانودالا رتل هضراعل ارز فر ئلارهظدو ظ

 حم موة عش املا  مترمشيل ا نمانلق كلانا
 ئخكلاوهبلطنهلشو كل :

 رارطلاورشبنلا تيب ةرملاط راهطظتساالرلن

 لالا 3 هتنيقجكحلو لاتزال 8 2

 دارم ارهطي تاملاويق دار ١ اكرمأتعم

 لق علرسلهرمالا هيتشاو داع تعحدرا ام

 نيل كفاودارلا يطعم راضتسا | حءاتك طب طفللااب

 افملنارلانقولاورير| ام ةيقحداتنتعا هكحو

 للتمةؤرلاو ةزرصلابو _لمخمان ايببانجيتتسو

 احشيحمهشرا دارملاغف درعم



 | رولز اؤ ترفل ماعامدامتعالا هقحو
 زامهللو «قييخلا

 ارصق ظفل مسا ةتيفكإس
 خص وأروع همم دير اامو

 هل لرصتسا امد وجو مّكحو

 هرورشلا هتبثياملافو
 قلاتى تحلف موعلاانلق

 ف عاصلاءومبانلق كاذل
 _لعلاو اهن ون ومسلا نع

 اعمناز اهتسادرقعلازب
 هيراولاو كلما زادّهسا 11

 لوع نمعنإ/ىلاوفلن ا

 الو قكلد د زحلا غر لاب
 2 و اعنا
 ديل ارسملتمو هن ْ 7

 لاهماو ايررادعواو

 الحول اه ركجو هعضوم
 عمج ةقالعبر اكمل
 ] هللا نذمنو اماع تكل تاو

 ةربدقت هرادقمدع يرن
 ةقيفتمادعرئازل دع
 ثدرو هيضوزلاو ةدوونم
 ىقتندز يملا رملحام
 لطسز ىلا اهبانكممتا
 دروؤطولل .حاينل اومزئلا ]ل

 هبيمعلاو سويلم هيث ىف
 ١ طحاطو اهفمتوجتساف

 لارصو أول هينباونب
 دصفلل سال هلوق ف

 تارجلاودارجالالخرت
 اهيال



 - أاساو عرش ابقبلب خب ا هحورع تاكام تال
 كلفنا كورابيا عمشاملاو لعشو انف اجروخيلادع

 اععرم مدر رادقدمدف ضظاعصن ]ل نا قاناابف 38

 ناحل مىملالعامهسق ”اهلوخلا اذن اًذنالا
 يلج ايمو امفا رجع ديعلاةول هلْشو

 اًهظونمنفاولاربراثبح اتتتعاراهنوا الماداخ ظ

 اناهلكاورززلا ديرادب ذكي موصاناوع
 لكلا ةفيصو بجومالوت 2 ىذ ءارشك علا ىون

 لاب اكيعموا ةروص لاصنا ةراعنسإلا قيرط
 عيشي ابثلاصنء]/اربطن  عيسعايشلاو درو رذهل
 هيصولادثر ل ايون عبو ماو هيلعلا و ببسلا ةروص
 __لصشنزا ةلعاا اىلاك  لوزلااماق ناعف كادو

 للعولشلابازاميرفلاام لغايمصككال لانا 9١
 .قسيمتكمدالاقا قضاٌمبع ترشن | لاق نم

 ءاسلادع !وزل اف ككلللاو ء ارشسلا ةيزبب هده
 هيقرلا ديرو ةعت كرك هبيسمبي رز صو فاثلاو
 بفرنفديلاةعلاوسكعلاال بيسلا بيسفلر اتش
 تر#ول ماتم َه هففضح تييرؤمنولز اجلا ىلا وببص

 تورعافالخت ل نالوانك لق مدقلا ضيالدن



 ا١مسقاو امم باوخلاملا ا رع قد
 معل ليه ايصن دوديصي .مل تيجوصلا ملكي النا

 افلاخو قاوتسىكك7نإ افراعنول زاجلانمؤوا
 الغمةارئملارهت نميرشب الو طن ح لكابإل_خلحول
 فرع لهوا اهنع كاف تلخرتر وكنا قرقالا خم
 اولتمامف فت ارهطبو لوأل !لاقو ىفاثلا هدنعك
 اا عباد توزملا نيس اوي ربا سلوك

 اعنقساخركحلا اذا اي اعمنانوكيرذتاذو

 !:ءادرلونملثل فقتاءزئدحوزاهلوقك
 فد ةالصا ه,كالذانس كالا هلاقو) ةفورعم
 وتم ندا جلا هرزتك ةقيقح اف ةداعلا ثلد نا
 ههئافلا لكؤل 0ك هل ولم ل ساظفللاوأ
 ظ لعن تنك اركي ى راسن قلط 096ونويطتلا قاومانل
 لئالبلا ور وقلا نيمرثم لئاتلل مجارزعملدوا
 تاينلاباعزلاهلوقك قات مالي اقل الدانك

 تايعال |(يفاصمةمرحو «شايتلاواطخلا عقرو
 (ناللا دوجول ءاموإل ادع تاج اورخ اك ةقيقتح ى

 فاعملازورح
 . زاعملا ةرحل انركتا ام تاكيلا ثلاسب تلصورف

 | ىو



 ى.ئ عي رتإلو الكه ديؤت 5 ؟يفعت الر ن ا الو اولاق |

 تكويينيونرع انلقاثاو

 قلاطعن اقرأ ال الحين ن ا

 اهيدوخب سوو قلمل و

  قاطْت ولاطو قلاطو

 + ٠ مامالار ءاهوغإل ةرحاو
 اناالاقوهوفتمق

 مم لاقتادانل قيلطتلاو و زب ضطاعب
 الوالارا ثيجنمةرحاق ْ

 لجيزمت بتم » وزب ناو (,, اطخازافذاةردقلاتلازف
 لاصتارعهزمهوةرحىز ذاغزوماو جوزلاهداوغب
 هيد الابن عزطسافءاق

 .لصح اهقتبرانز بق. لطي) والا ق تعب اهقح
 تدعو جورلا زارع نيتخا احر جوزبذاو
 اللمبانهو ره حام كلقنديلانمةزجا تلاق
 (قرئتول قف نلارطتو اتلطمازاحااعمازإاك

 الضءلإ نع لاو طرشلاك الوالازيعلوقلاخازا
 اههرد دا ديعلل لوقف ايكلاخاواولا نوكنافو
 اوقفحئارزلاءالاورلع قتعبا هنارحتناو
 بجوا اهق كيرشتلاوح ا بِير) ةلحنطعلابو
 تلخيهبلعىزلا يتهكف تلازصولاو يوعتلل ءالا ل

 رص -- -



 اقلطتزا و طرشل افارؤالط افلع ىذف ىذ لوخربول

 شق امناد خشات لخ قالا دعب خارت الر

 لخابكض ثعدرذ لقب اراك لعلاج لولعملا ةلخار

 هلق نو هتارحوهف هللاّيف انكرانه ىدبع

 ا١يهددملاراهلوق امكتمادول ةلعلازخاتو
 اقنحاميعمالل اكلاكال امنع رق همنارحتن او

 ظ ممزلد كيد رب هتاف ا ويجدم

 تكس اصوىد ضئانتساهذ اك تعضو اان ' واولاك

 1 ايليا هرمزادوا.سبتع كثرللا )١رصو عصركلا خازخلو

 اهيلوخرم نع جون قالط اهتفايعين) فال ارهظدو
 لرجال غلاما والاوفوبف ارحات ناطر شلاباقلعن

 طفلا زيرعو_يخلا ل غلم طوف واثلا قويمدقب ناو
 ايحوازخ سءااباوزن اذن ررص ءابكاه اقلعرق

 ١ ثيم شرح اذهاواول اك تدرورفكلف ثبررحفو

 ع ابق ىذل اككا ككذزع اًضرعمهتله وامن ثنا
 قلاط تالاقناةتالث 0

 نعفل ثرح ةؤوطوم :”نا ثئتنلا لسرحلاو

 فللاموهفرخااذااما 0 اثنا قوسلا ا

 ناسكتس ا: رقلألا بجماق تياقلا لي تلاع
/ 
 ععنورصن



 الل قاضا ىدل هنضطملاو تار رورو مك

 ندتنساف طبتبب مازا ىتح
٠ 

 ١ 5 ه4 نو

 اممريطت تحفر دماك

 هيحول رد

 ىثدف اعف تثشااذا اك
 امد فلا. وما منذ |

 ياعم فلان هربجانمن حاكشلا ك4( زيجا]/لاتف
 هلوقكو ا نيئيقلارحإل
 ء اشنا هتكلامهاح)

 هلثك هرهوا ةرحئذ

 ء؟اضتق انرابحرل ارنك

 نابشحو ورارثنا ههيو نم ناسا ١ اتحادع ةريبخن ظ
 ةل كولا يرعتسا ازا

 رابجلارل نم دعازا الا

 لقالاب نييقنلا ودل
 ةرانكلا ف بجياندنعو
 اوبلصنو التقي ف كانك
 لتي ةبادو هديعل ناو
 ملل ارحام اهدنوال

 اليتحا امل توبعملا ددعو
 ةهنع ةةيغل عضوا ماعجك
 مءاعتسال ! كح لثمن او
 ذحاملاق واولاكىئدقو

 هد اجالاو عيببلا فز حصي

 جل

 داتؤرازهبن| تس | ىف عصي
 تونك ا يجو اد ابا مص
 _ اه ارهم به هدنعو
 ةئالدلارحا جكملاوهو

 اهوا انيرل لد نعيمذ
 كئااف انهو | فبرحاز
 5 7 3 | ةيف حولصالذ

 الولاغلار ارهرز] محلو ا
 تلاهتسا تاواراكيدتع
 ةلاهتسول اءنءاهاركتارز
 ةهحاب ال اواو فنلا عضومو



 مكاال هنساو هلومك ظ

 اًيكماهادحا ادعازا

 اًمح/ا ةليبإل نا فلاجف

 مراىتسوامهتقالممل
 ةيافلاررذو نازي الاضيا
 تننا ةياغل تملا لش

 اهزفلاةجل اصهلا تنتسأك
 هءاينعللا ىلا وتم ةياغل

 كف طرشر دصلادارتنما مت

 بكمل وعم نازاهالف
 اركذ دق ىذلاهعزاجز

 ةورخ

 قالملال ادعرج لا قرحاو
 كرو ححتأ اًهإلايكصنو

 الدبس ا 00 ةاخو

2 

 01 يو كيوم 5
 الفان القوا انالكإلا

 داعتوؤبَو تامعلادشتنا

 ةئاللا ب وتو امزنتك

 تيثامانغيمايق عمنطعلاو

 اعمالاو اهلعضومقادقو

 هءادتيم ةدبة شاف ا

 مقاس نارإلا ١ اهنا عم
 فقتزرو ام ::ذطوللذ الوا

 ا

 سوح رم لارا اما

 طرح روف حاجا مريب
 ءامن)ةر هوص3ق هعوقو

 اوطرشمي ل اهنودو 0
 او يد عقاتشلا م امال نع

 اهو
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 هلعتساب رنعةوصلنو هلصايرافوتدكممو ١

 هتلمرحملاحصختنابق متلو اربوخد امك
 ا 01 ظ

 مب ب 0 ,اهتزلملو

 طاع اننر !طصالاك تع اور الخيب لل هانم ىلاا ند

 , 0 ثالخدي تيتةريلاك جقركاناهادواق

 تع لدلاكرل /كشوا 00
 راف ظؤ تاشزلاو قراملا نايباكاوذلتخاو

 مم تن اعوذ ا اهتم ميش

 ع |لمفوتسالاام لاحلا و اعقف ن ملا تضرناو
 تدرو دهل بخ اتللو لق تا سقّتلو نارقلل عم

 يدا دق هنضلا اهنكح قالط لا و

 البق توكرامل ةفصت > الا مزكلل تفيطااذا

 لتي اههم]ت ام ممرلدع  لدتالوو ةرضك ل دنعو



 0-7 ما اما

 ٍ هنرمو وب ةعيدو تناك همرضف ١» مهردملاى رنع

 هر رقما ران تس ءزللاك  هركنلا فصول ار يغاول عتساو
 مزيامات عفرلاباذكوغ مهدد يعملهلوت
 ىنثعسلارعامهشمزلب انفتسازاكعيصنل اب]ش ناو

 0 ل اللا ل ١
 ' نيتقدومنو ريقلاطّد كانكتلط/ نه اانفبن راق تعمل ا عتمنازصرراو معافا نطرشلا قورجحتو
 ءازجلاءلزت# قولاط بف ءاوسلادعطرشلاو فرطلل
 ةئوككةاكاوقاهتم هنينحكالامقدبلا
 التنرقايق:عررما طقس . ال تقولل اهداف تمت لع ازاطرغدبواتح اا عج تقول ةرجبرهاد
 عضال اقيحلو توفالا عتب قاطا ملامازا من
 ان رش كلبالاو وم اذا لايزعل اول نيأد ثيتسافهوور ثيمامالارع تايلور ةم تما
 2 كضشوركرح سنا ؤمءاقإ تناميةنينحاوبا كرب
 ٠ هتيلبايافصولاور رتلاد هترحول فاو قالط ىو
 هر ابعلاؤ ئصول اكملصاق هراشوإل !!نقبالاموالاك
 تاونطترة تنشر .ىتنل) ١ لاق واف م عقارلاددولا
 تابتالذامبؤلعينداف نايم ربإو ثيحاشت مام
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 بسلجلاف هعوقو نم ا
 ا ل

 2 فيس اوزوهو قيدع كتضاونب اذ اقولور

 ذب ماتلالو انتي نبل ممل نهم تانيوم

 5 7 تانلاتكن انلخيب مغإل تانباوذ وهو ءدلعناو

 احل رهظام هجيرم ظ
 9 د انيانيباًروهطدب

 فم مغ ضل كشبإو رحونال ةقيزتحواةناكاتم.

 5 3 اتمياالع ةيانكدب هار لاوفشرو 0-0 ظ

 ا
1 - 

 ,لصتن ةيزرطاهب :_لهنإل دهم ةقيفحماةزاح |

 ., ييامومضتةلاجكلا زر 0 سا ظ

 1 اقبمنو ايهتساصهطن هدب تاهشلابامناف ظ

 3 اهل وطتقسو ةلزلر ”رابعتنناماسؤف) 0

 ار اًشادظنل تاو هبدابعهلقيسامرهالب

 كافة وجولا السرو كباكة قلد مق رنج

ل 7 يام ولوم اة اريشت اك
 هد رعلادق املا 

 ”تاهيلاورل ف وإنا صاروا ضير ةداو كح بابا ةوسي

 "ب ابعلاكرعت (هنإ هر ,اشنال !هزهراوكحو

 هملالر ون تدع هتبثااداهتجا بأ ظقلام



 ع اتالا نع هل هتيتنم

 هلالدلاردورح لا تثق
 امرؤ ط تس ىصنلا بجواام

 هروكز مف نوكد ةعمب
 ممتذااهشيجصنل اكدتببتم
 ربيزحجنرد قتئلابورماك
 هلالدلا تيثكدتبتم
 قلاط تناب ىونازا ىتح

 صسيصنتلاب كلل لدبزفو
 اهعلاذعيرنعلوقكاذو

 لادتغءالا ةيضرف مدع
 الص اهشتتيالانرنعد

 كالا وهن مرانكالامزلي
 ت2اشارلوالكبوت
 ١ن:لرت رق :ريامب الق
 انيبض اواويعننامكحلاد
 1 ةترارزع هئافتسادعرلد

 ةوحولا رولظرنعزوكرف
 ةيمزلا ةمالا جاونالو

 ا ١ تلا 0 2

 .تكلالرلا ضراعل ءزلال
 ] هل موال تبحر خالو
 ظ امو ءاصرق زيا وهع هيلع

 ظ هدوهلخ ىدل هيقلن ىبلو
  ىشنقلا انهبدل ةفاضا
 ريركلاىرل ىرلا ىضفنف
 هل مومم]نو اهضراعل ماو
 قل ادع ىشلا عب فقراصاهضوهامةئالن

 ] ايهفماملانسياملا هئوقك

  تاسكإلا» نيزلاملا دع
 ال او نزتقي دعب ناد
 بكل و ىليةيبا/يصملاف
 نادا ةنعروفلاو
 ان تلالد ةرمو هتبعب
 |مئرصونهصخوىسنا
 ادورعزضونرزع ارو فصو
 كمال !راكن طنعبا و وراك
 هبل كلار صنلا امو

 ,ىكك اه



 بيسال مكحعنمف هقبلعت بت بت“او طرشب نص ل

 0 دو قالطلا ف قيلعتلارساف
 اه سس هةموو كاملاب تاانوهنج فيلا

 عب اصو ب اهيا ثيئام لطي

 سا هب فصول /ومل فضيل ببسراناعلا انه
 كر يح عف اشلامامإل ادع مدشلادعاج ةءاع ظ

 هعقاوو رك ايوإلا ةذصك هقاولا ولت م : 1

 فصضصوسنلا اق ةلابغتنيف كهل طفلا اررشلا يد 57

 [ننالب سكجلا دوا ع اول الا صور
 ْ بيل ديو ملزما ءاعطال تيب 0

 : دييقتلا وعلمت ماركو دوحولا روس هب بينما ظ

 دعتاف ىدخإلا نكما ام درومؤفادروويضقاطم

 نام موصكوخاف دعحاأو ءاناكازازل)

 ف انياب تدق ثعغصو ليش !اذه نإ

 ' يبل هه رسم بجورطتلاو عمجاو هقالما

 م منلاوياعا نكيذاو مار ثياَطدبقنوكو

 امي راف كك
 فد ايكلا طاع !نماثقلاو مي افتالبزثانوم
 هلاك ويفعل ابجونبل هلارعلابو موسلابريقلاو



 " ةلسلاؤ ايكقالطءالؤش -_عتلاسال الفاو
 انونعنارتلا

 باحالابلاقدق و

 8 ارملل3 / نل 6 1

 ةمقانلاة لا ؤ اورمتعاو

 دب او ى 2 .عقق ناماعلاد

 و |باوكارمدازازا قلك

 نيك رقمرلوا؟رملامو

 ىلا فضل نا ومحل ماجا عك
 د احالايداحالال قو

 ارا هيجوزالاقاراىنح
 هرحاولكت اننا اتفلط

 ارمانوكر ىش نعي هتلاو
 اًضِمر5 ئتسرمالا اندنعو

 ةنسععهرض نول
 *+ من ازارماولعل هنزل

0 
 روقول تنك كارا ارصق

 م هل 9 ءإ بجوكزسل
 باصئلاى دوصل ادعىذل

 - تائابةالصلاب
 ظ 7

 ظ قلما نط عراءقل كشنمو

 بيايسالاب] صئخ ار اوا
 قزماصتخلال لقتتسا اذا

 10 يا ركزو مويحلل ظشو
 داجالاةئارْثلاى لاعطق
 ثلا قناذ نتا امدلو
 ١" اديخل
 ارب رمأل امدسكعو ه دضي

 ا اكرضلا ةهارك
 مومل لاو بحاو ام نوكت

 1 ١ وعل
 ىا/رسلد وعملا هبت

 2 دساءةالصلا ىقمامفلا] يف

 . دبرق
 كا



 تاقطين ابا
 ديوزمازل بوقعيل فو

 - ومصقل ابسيلاماهثال

 دهيالو اف ردهاط ناكسوح ١

 نيبلف غورشلااءربسصضت
 ماعلا لصألا مسا ايهالوا. ظ

 ةمسو ةطيرفة ميرا

 تايءالاكإينرلا تا ام

 جلا واهم مو لاا

 اءتحغنا اموزلررعب
 اها اراتاومسكو

 هيئبرلا زقيرطلاةلسلاو 1

 افرع مفاشلاو بوهوالو

 ىرهلاة دس ئيعوبرع صو
 دمالمال كرتلابايهنات

 درطوه .

 دل ءادرلادرا درلار سل

0 
 د وكامل ابرمالإب ليوهتلاب

 د سف هنإإلو ركاز

 تيدلا ف ةصغروةمزع

 هع ادع و راع ره نع مو

 ةصارفلاو اهلا و بجاوو

 ثداكرألاو مرو هايقشاوبر

 تلعج ةعيئاارمفع

 يد كراتلاؤذش

 | تين اكدككو بجاوذ د

 اهم وي ياو ناو
 3 واتال ىداجررا ارك

 هيض البار زن | |هركو

 ىصصل ىلا هثد

 م5 م 220000

 نقلل يرووتنيب اركاب

 هم اعلاك سينلاوىشلاك



 1 رسل ل

 د

 عيراوهو ةّصخرلااههينناث

 اهمم انو دان اعوناههززوا
 ايزمعوتلاا وااضيائمسف

 ضصخلاَو وككدصو
 ارمجوأو ىنعلاب اءذخإلاو

 را حا
 اهرْياَتدل طئلا صخر دف'

 مم اقن ةهمتبم بيسل
 عضوام زاجل وعول ١
 ىشا وا زاحةصحتن 45

 اقسام مناياهعلاب
 هدية مووت عمرفسف

 ورايت يهلاوزنلا ْ
 بإبسألا ةفاضمىو

 ةارلاو ن ايالر ثيسلاو

 ظ ١ وس هطكلاط /

 0 ءزلذ

 00 با
 رطّصملرفلا لامتخاو

 ١ طيصن تن عربصب نراخ وا
 !ىخارتوم رفا يمك

 اهلا نعلابهنخاو
 م/م اشلاهنعماائاالا

 عمرصؤلاو لودهرلا نصانع

 ارعرؤ اكرصأل ةعيرش
 طقسا ةذلصلام ةراكانع

 ١ الصاحب إن عاطوتم عمجأو

 000 اهلع اذاعرش ءاىكإل !بلطا
 -ب اصئلاو كاعلاةرحك

 5 لهصلل تفولاكوا جاو



1 

ْ 1 
١ 

 بتديلاراح نيؤرعي  ببسلاّج كزوجة وغو
 بيسافاضيدافيضااذا بيسملاؤ وصور ن الاذو
 مصالسو زلة دانوق مالكا قطط هرشال هب دا

 020يلا ماما تالنت بانت ظ

 ماقلاضتسلاف يشي ماسقزلا نمدرككرمام
 ظ ام ننسماضةخ ادب اسل تانلااثدةعاناو

 ”ةلادرتلازلوسلان مانيب لصتا ثيكاملواةميرا ٠
 ا طيفدجلاازهمادو ارت اوت ىزلاوهوومإلو
 مف طسواهيقرطو 6 + طبخت الؤاد لواو

 نابملانيهلا يحويف تاتلاو ةزيصلاكئ اونو

 هأمرذاروهشلاةروص هابحشاهلاصتاين الام

 د كور نمءاوريقتح ..لشتناوو راحازصإلاف
 م تلق انارطلا بهو ِ مريباتكو ثيعباتلاو

 د اعتلطيف راثعاالو احلل او ذرارخإل نمد
 ماعلا نو دزعلا بحوض كلو ايرزورادغ ثبح

 بحول سل افلوتسم لاو عايجالاهةنسلاوصنلاب

 دنا انهي دعلا بجونو) دردرق ضد ماعلا غنا رح

 هر ايملاهءاقبلاقلغت هررقإلكح تالماعلا بسرو ظ

 ب اشنااوب امل ىتلاوعو بايسا نتا تابوئئلل و



 ىوليلا#) بف ٠
 واحلا ثيدشيارلا انلخلاك دايتحاوهقنب كوأرلا فرعنا

 كالامازئ فلاخ هثبدح م0 6ر سائلا هيدحت
 "2 املاخيإلس انضملا قئاوم افرعمْمذ نو دز رعيناو

 ١ لعغلوشب هب حلاو تيرجلاوخ طخنراو هب_رعطتبدح
 انمعركاوطلتخا دوبقافودا نلسإنءا يكس وا كودازا
 ' م يدرب هنداق دكلأن أياذ لاس إل !نص ناو

 لم وُفنم ١ عزاوجمب لويف راد نين انف

 .ءاراقانبف لاك مف

 هع ساو طبضلا اوؤثعلا هعارابمت ىوارلا طئارشت
 ظ اضاف عاطقنال (ىناتناو لوال !متيانهةلادع
 اوركزرقاكوهورسك رهاطالو نطادورهاظم
 ىلابنماماو ةراهصلإ م ديفا
 كلر نور ضلال شدو كك كانرنع هوعباتد
 هقفلا رهارثكا هلبقن هج رمرنسمو لسرمو
 لب اق نمل نااصزطايذ لئانلا رهن! هعاطقنا امد
 اضلالكرو زبقاقفاوام در ضعيمعاطقنا انو
 هجوم نارجاولا ريف هجميؤربح لا امانا
 هلوقفملاز ضكلارلاخ 9 هين هن زهير انعل

- 
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 درعلاوهيشرابخالاطرارس ديو دقررع دبع ق حوت امزدمنا ظ
 ةدامثتلاةظفل طرخ غرك ةيرخلا“ ماض ا ترتر

 مر وبك هلا ف اليوهو 0
 ين اةداهتنلاوطرش حا امزلاهيحو ثور هحووئامو

 رح شنو ماشألا الا عئارو ركذامدطرتمامززاىلا

 ماعلاط احا اقرص توك ميسف راما

 تيل ارجو تيب و يللي ايرحاو

 عيجأسم) داع ئص ريحا رص جا اهعياد
 ذام

 عومسملا فرط ة زل“ يهجم 7

0 سلا ربوب 0
 

 “ماع تود ىزئاوهو 59-6

 لال يلافومسن 0 ظفار

 باو اركزتنا مي اياتكلا راتب

 هبتناحوعمو ط0 هوآو | هب ءرعلا ٌاوالافرطو

 ىنعل ا مناغللا فرهننم ىعملابهلقش تدخرو

 القنيهيقنلاوغزك مو اليخ حارهاطوا اكول

 هراوقز هلة ءلابؤقنلاف كة شمول يو لكشبو



 ى#__اعيإل هلوش اهف الخ نإ ءلناغالا ةئاووزكتو
 اوس راترهمهواهيزماف فورنازق ناكاماثاام)
 _لعلايلا١ذاامزاهيرعاو لهاا رغعب ثيبعتهلثمو
 صاطلا ثيرح لاف اتهط بجو ب اغلايبحاصلا لو
 احمل نم فاذاإلا ا حربج نمط مهص كزنالو

 ضوراعتل اة لصق
 وكانا ناوسلابع  .يسكافرب اقتطكمد
 لقارؤ اهفمكحلاد أضن مم لككو تفو داكن اهطرشو

 هرشروةنسلانرصم اعثوامرم يالا هكحو
 تايقلاوثب| عولإ) | وق لل عجين س ايتلاب تيوشتشس تأو
 ليدل اطر اةنزاروساك 6كوصا تررقزجم دنعد
 | اة عرردنا كانون رصجس ايف غيب نكي ناو
 فكوارلاو ا مولي نيعا ىف كواسلامرع صالخ اج
 هرئاملاوةنبلا يتدوسلاف .هزخاولاكمككل فالتخابذا
 فرعاف امج زمطينهظر فروئلارّصلاحلا ف الئخابوا
 ' دقوا احتمل ضرع ١5 ارطاخخواناملاوا
 لكل ضاوي ىسعرجترخألا كرلرس انا صو والا تيتصو
 0 زاروا ايلدلاب نيينتسام تناك اهنا هيفزصالاو
 فص تايثإل امعيسفعب ثرعووارلا ازا نكلال كك



 فرقت ودتامال ابنخالا قعلاكب ايرجلا

 مرو طرضو هبوارهقئل مرهلا جاوز ىف انلاينكيالاو

 اركذو) كور نمارحن اكوا سولو ددع جردملا 4

 ماب ١7 دش مههتسسخسنيم ظنا |

 فهواشالو اهذخ ةدايز فكعموارلاد احنا عم نكيناو ظ

 اخو تيدر اولا تيريحلاك لع وارافطتخل ماذا ظ
 2 كسلا >5 ظ

 بهجت ركدانكو نضتنومه اجلا"
 طقنالوضمد اخت سالااحاذك 2 طرشسب قيلعتكيضتنابب
 ىف رقص كك طنقلا ف وهدا ._لصتماماعصخئانرتعف ظ
 ببرتلوئلطاعصرنعو 4 ميفت هناانلفكانل ظ
 ى _ىئعملاو قيام الكت قشتسم ا ف محلا ؤعمانلق ا

 هضفان توبتو ىانيبام هضراعملابلافىعفاشلاو
 ايوا ام ميول ةناكوم اعيفتسا املاز للؤللاقو ئ

 هاينزلا ال قيرطلا كرير ءاشإلاو محلا طوقستلق |
 هعم فاشا تاناويمغل هفل قاس مايوهو
 لفت مام] زعل عحا1ثلاو لصفسودلصّسدناو
 اص ملوهو هيليام اصح تافكبقعيفنم
 هروكزمةعيرامتاو ةهدرضلل ثايبلااهمنار
 هيتناق_طثاقلاحلدوا , هب قوطرم كح فاهرحا
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 ل 7 كمين

 دشا هر ريف الن درووارورغللاعفد ن اكوا

 مكحءاهتنا يبي فىغاليدبت ناي اهسماخ
 هكيثل هٌواهتنامولع
 قصتلابهزاوجاندتعق
 ادوجولاو مرىلاوةحاام
 ثيِب هيد طرتسلاو هتحلب

 ةلعفتزا كم طزخشيب ل

 تابقلاو عاججالاب شال
 دتؤنسلاو باتكلاىئشلاو

 و

 هو

0 

 ةأولصلا زا هيلعملاغ
 رهاظو نطار هزم ىعولاو
 د اهتتحاي لئاامنطإبو
 ايتن اين يف أم

 بحاصلا]وق رقت نزلو

 هتنكح ل هتلطادنك

 ان "1 تع نم

 هلزتلاصر وا ارتشالاو

 سار طعن عامجالإب لاو
 دعافانالرج ا واق اغينار ا

 فرع ]لو نمديرلامل

 تبيثامح نود نمايرخسنو
 يطيسا بز غرع ل
 ىصوصرلادروامدازف

 تكره كرا ب اتكلادع
 ةاصإو يّتسم امضرف

 صاظلاد اهتجالا لسلام



 معي م و اوسابتمل ادكررا

 هاوتف ترهظ نا عئاتلإو
 امتناعوت عااد انكلو
 اسي هتمايطتاصالوا
 هيارملرمملا ف معذخاوا
 دهتجأ سملهاو هلعفو)
 باوصألا نستوكسيبلو
 وقس معلارضارتن ذك

 كابا ءاقجادطرتو
 د ارملا تبث ناهئكحو

 اركذ باوصلا عامحازمنو
 داروالاب َت اعام|ممقنل ّط

 اهاوقابنارمرعوهو
 اصنمعلو رفعبلاتكسام

 همإلاوروضر نم فادح دع 8

 امرالطبدع عايتراحهنم
 رج ما امال

 تميم عرش ريد قلدناب

 هاحش _ماثفهصعف

 ادعدش ةصخي د ةيزع

 اهكامن انت ا/!بجول

 هبرطعيلاللنامهبتات
 دقتعم عاب تنازل و ىوه نعي

 هيابلا اني اطرش ةراعو)
 طرضم اف عملا ىلالا

 رثكألاافالذكد رتببونماو
 و افنصعطقو هياعرشس

 برت اؤلام لِي معإكي
 د احإل انزاههي رقم

 اهالت اوجرص بك عاج)

 هرم ىئلاوفالا فلتخاام
 ىكتاوب يملا ف ليقو ادع
 2 دهمجاذ درع زل طص انو

 ةلعلاو حو ءلضإب
 او رثعاف هناهسمهلوفل

 ف كتب . انقل نيم: يحل دس



 فبكاصملا هياموضمار مث ةوزابتع ءال انا تيجنم

 ازاء وضل اق الن البل الو انيلعؤحلااهصتقق

 هراهتنس نمار اماعب هرايلثارعمتاهلا ىو
 2 كداورجاةطتحلا ةطنح كاف ناإلاو ايفل اهيلطن
 2 اهعطرشلاجلل تاورم املاح إال مهلوقو

 - قطا انر طشلادفرصاف 5 اوياجاللرمالاو
 مهضن [ييلايكم لوقا اوكحديراثملايررثلاو
 هئاشرل ارمالاؤ(تتشذا هم هرجلا حصرمالاتاوف دع
 . هبعار ريل ا نجلا وردقلاو وشلاويفومنلاكعراصف
 لالا هعرشملاوردقلاب لاّصالا ىواستئطتفرف

 طماارهرعر ايشال ارضعلو طقسصتلإب ةدويلا ثنو
  رممأل ١ لتر ظنوهو 1 7تحلخد ان صودف'

 رونار ساحل طيد عم الل ءرياصال ىف ضنلاو
 نسابقلل طر شمل لضألا اصتخإلل مدعو

 هيءاجكزلا ىسايملازع هيررؤرومزمال !نوكرالو

 كان امولديف فسلم فا صتاممكئارعب ناو
 كىاتسافرسابملل طرش تت اذفي ةنرصن ىكحاقيا 4

 انت هئئانشتس ذاق اله 0س طلو

 رئتكالا ثحفاشإالو بييعلازا ضلاب نايف
 را



8-7 
 مىطتتناهيلعامم اخ اهعنوكك سمو

 ةفصولا وحول صنم اعز هييشلاكص ا عوام العجي

 ةالافصو نوب نازوجي املع توكي تىزااوهو
 0 ع درفوامكح ىدايبجامعاداضداعد

 هيف توك ليبد اننيّثول هيدوبغ ووفد
 كعب د و هتارىلا انك اهل ههولص
 هلوتنللا لهل قفاوت دله مدبب ننقل
 اركذاضرار احلال نلسلاو فولا,خزعرقتلاو دحالص
 ركذاحاينلا لاو ورش رغصلااب هليلعت ءىاذ نم

 ظوفةلإ ةورذلل فاوطل ارشلنأت وهران ذا زجعلل

 مدايباقانتا ناكاميدلا 0 دوهوولر ارطضالاال

 ا 0 الا

 0 رو 2 0
 ةنيبلا رمربرلف كراش ةنفوشلل بلاط عيش ك

 را ير دع ركذ ةمابشإلا ضاعن
 ءقدارطتساكشصولالا ل قنسالىزلإب حءاجحالاو

8 



 ١ 000 ركدلا إثم صقنلاب مهلوتك
 ادلماب تناك تكتل عنمال هل املا ةباتكل ا دوقلا«
 فك رعالرلو سشيدوهو ررزخلاب دياتكلعتسبق
 دبل ذل ؟رلارتع م است 06 ابرهجاتحاانك

 هكاتلارارعسلادرعنغ هصقان ثالثلانإ
 ملعاكذيانودبزق مئيحةالصلا اهزيتم لف
 لويقمالو ىمرعسيل ليلالارعإل جاقلاذك
 هلزايزصو بجومت انا هل _ادسةلعتملا
 ”فصوو امكئاومل قفصو داركذل اورشل تانادك) 0

 ةيبشحلا ةلعب تتبترذ ةشيشلا ةءريملوتك
 0 اهلا و نرهاشلاو معنا ةاكذ :موهتنصود
 هر دملا ةلثمألا نمورذ ةروكدلاو دوهيتلا ةلادع
 م داق قصو ام رثولا قيصوو ءارتلارج

 ظ امرإل كح ن اكمرف صنإلل امل ماحلا دي دعت اهعدام

 فش عطنا 0 او

 معو هيقتو نوال رام اقالازمعت
 1 اهلل قلاوبن  ةرروطو و نكس ,إل اىووناق
 سل زملاهماسقا هزي ةرورملابو عاجالاءاذك
 ةينزلاورطلا عابسروس مرابطلاو ءاشصنتمال اكاذو

 موا



 تر ايلا مْحس ايووهو 2
 رتلالابشةرملا ةراصأا لظنلاز دبعرس ايقلادعمب

 ارز ار لول رساقلاهزتا ارهظو هد(ضيمح امو

 كي عوكرلاد ذا هتزلص ف نيا ةياراتكمنم

 ىلوزلا هيتاعم باكل لع حياد وسل اا طرخو
 لقن اكد هوجو عمرسايق اوت ررلا رقع لان

 طلغلا ملاقحا عمةباصا طقفيدرلطلاذب دككو
 فالخابلاقلازتعاادذو كفالتخاوىءلدحلو ىلإ

 اوقعماو ماتا جرتعبلاو لوقنلا ف فودنللاتاو
 اهدصت اهتلاءاتالاق بكل اطخا تيجيضعبلاو
 اصخءاهتنءال اف هفاطخ ايضيمابل يتاوزج

 ةبضقلا عت مزلول بجيت موتا من
 اوس غانا تنير ايرماررر اًصوصخخر اصف

 قاحو ئرمابصاز ا امف اقرعلا رايب اندلإلاونب
 ضّفن وساتل ابو هتلر تول ضقتناوبوصقم ان حاصل
 رجل انه ع كمل عاتتنم لاق“ .لدعلل صصخت تازايجارت
 ارسم ىلا لعئااهسنل ايعض انلق نحو عناد
 2 كللاؤابكعنام بل نكرلا, ايبا قارموصلاف



 هرصخ 'تصمقلالدعلاو
 لئوتل ام ةميراامحالوا

 لااعلا مزلسم مازتلاوهو

 مزلب] يف تحررت م
 فقالطء الإ. نكهيجول

 داكملدحالصوانصولاو
 لداببعتلاطعصولاداضرت
 مهيهلاوئوضولاهلوفو
 اضن بوترسعب ةينىف
 هرترولملاو هرالات ريو
 هضراعملا وْ هعئاجلارعب
 امدعي عضولاد اسنابو
 هعفرض اتمنا ارداز١ نكل
 نم جرح زلا ىف لاقيانك

 رض اسقرلا نمقالعرن
 2 ريفلا ربعماهتلا غامو

 دم اسفارهتس صد زللاوا
 تمن هيذ بيعل اراخازل

 هرثم ٌؤمةيدرطابز اذ

 لالا نع ركفا ترضخ عم

 فانح لا ىرل ةين ئييغن
 هعقاو نوكتناامارشو

 ع صلاتنا وا مك اى

 لت دق منع قيرفتل ا مزلس
 مزمل ونسال اتراهط

 اضرفت رل ةيئهيفذاف
 هرصحتم اهناباوبكمرت
 هصق انمزةك اهنإك
 برتزل !ليالرلا نصرضمام

 هعيرا كيج امكقرطد
 تاريل ارمادب نيبا يرسل ريغ



 مضاء اذ ذاباغم ودب وهو

 ايهدادقدنا تيح ب

 ةحرف كوالا ازا ضرغو

 امتوولام ايملاومعراصف

 هصراعملاو توكيد قواولاق

 ساعلاو جزع مكهنكتا

 امك مركب هرله ةئام

 هيلعامان صو بلكو ا

 اصرثتاضصر ف هلرقك ]

 ييعتلا نع د غن: سارفا ندم ظ

 هن2اعم ا فر فوكو

 هدايزل !مكلدانرضإ
 ام_ظوارشتوا

 هلماش 32 00 5

 لوقا لتدعيم وا

 هعئامت ا هرلزو فرك

 اصقانمارنيزيسلاهرعب

 فاعل تويتهيب هلالر

 عئداف عار جال ئاس ضقنو
 صار تو دمي نموه هرهطت

 تدحوضوم وو كونئمنام

 اعرق اهكانهانكماد

 هضئاش انه بلعل ارعون نم

 نسكن ورد اكلاراتياك

 امرت نا اومهو ارك هستل



 ووراشملرتيعافصو ل رضف عينج ىلا ىاوهو
 يا

 محملا رتالاءازاو
 يع. ١تاشل !هوقدا

 ثعابواذ كل ديطالا ابوأ

 ىف هنموذا تارلاواو ٠

 نر دطب ول انىخ
 تفالخلاب لاق ىعفاشلاو

 رضواولاةابشل اةرخكو
 اركذو لافتنا عذرل امو

 كلاركمتموىل وزب ١ تينتل
 ازا ىرخا خلع ور خال

 هلعلاز) هلحل اززوزواامكحتبتب
 دب اقحاوريخالاىوس

 .تضملو انتب لو

 بح ب

 وتلاكريعلوخا بلغوا
 تاهل اهو تادايعلا ره

 اوعجر تكلا و ثيرخلالو
 حرصت اهيرمنعتا احرق

 . الفت دنصول اهبلعسكح
 مثعرف : سكع كودو مدعل
 ل -لاج

 . و
 تاصوإلاةلوواموملا ابو

 دصق جازت حارالا ذهب
 يرد ىرخ ذلمل خلع نم

 الط هر ا از1ىلؤال ايرخا
 ار ناكل ةخلعل خرع نم
 هلم. . صهوحولا هرعهو

 لسقلا انو نصر سل زمعللاعم

 تقلعد امو ماىحال (نائش

 هصضاحر لل

 وروى زكدح هلءزلازنح

  دعتنانادف ويفنح
 ت ايسايع هعورذ مص

 ىو

 ا



 لوقنلافدئاوذخاول توصا ةشالءاونارمو
 كذاد قولا نموا امو ءئصاقواةدماكةنوقع

 ةنوميعى وت ةزابعر هنافكل اككاز واهني

 سعل اك سكعو وو رايف راطفلا ةاكئلتمامزراف

 .تفاضاضالا عيرتخف : تنل يدون مال و
 مانعل ارسم هشنب مفم افق حال هلثمو
 -.وصعمللاو ىنلتملا كديك ٍبوحولاؤ ديفلاق وقح

 تةلعوزصال ءاجايست فلسا .كاهلكقوقملاو دو
 قيقع او ههامكدر اذا عم فدصتلاوهنايازصاف '
 ءاطارثا ةركلا نشرح انظهنعرارقالااولعجم ٠

 تملاو نلخربغملا رع تسبولإل ارحا ءاداش

 فخ روناوحف نيفيا عيبلا اولعحم

 نلخم دلل ماز اندلعو .تلخ تنور اهط نعو

 يمس اعوان انك كوش عنو يل
 رو ءآم نيبام امهيرل كحل او ن ايءالا نع

 صورعو بجي زعل وتفلا راكز ىمتو ءوضو نيد

 7 تاتميرعر موتا معلا ةمام|ىنكيتو ٠
 هتلزلدواىصنلابهنوكت هتئالخ# توغل ااوصصخمو

 حف ناز امنا ممديبس  دئعتب اهليرعلاهطرشو



 د ْ ارانتعت ا هنفافتناثيح بسجولمرل لمكملازا اما
 | امييلارسؤلعمفزحو كارو انعدم نمسوعؤو
 بم ااًضيانكا 0 اهتتبثا اصتاثلاو
 ..قزورطت 4 ىكىلل هناو , يشل سلاف ةروصح

 : كلت ود ءرل خلع مميوحو "ا لما حت

 القنر امكلامافرسلوا العتنر ناوع لد نثدي

 قيزلا هيغببأت ايايق ,قيلطتلاو قاتعلا.فلحلاو
 تبثدرطعممد طم امنا عرس وهو ةلمل اهبنات

 باجوال ام ايلا ندع بايتَر البكره وييلاك
 يحتسلر الدم امساو عمو طرشلاب قلع
 سضرلا ١ حب ءارتل ارد سم فايسأل ا ده قخلعو

 0 ريلما درع لككاذأل
 فبيصن امددو دي خلع نم نيةمولارحاكةرعل

 نيل او نينصولرخاك امسالايكحو زعمذدعو
 ظ وكلا اس رحل 00

00 00 
 انقح بوحولل رودولاوب قبمملاطرشل !شلاتلاو
 500000 رم ولع هب هدنامل قى :اطلاد اوحرل ضخحوضو

- 



 و ريبلا ةرذكزلعلا مكه دلو طرشمنمو ا
 لحرق طر

 تهامثيحي مل اريقزحك بسلا:

 فرعافءزهوانهدشرت نا قنطار ورا اطرشو
 دانرلاو ناصح ءالاضازو مثعاةمالعلاكطرشمنمو

ة ورجرشةذيمب طبضلا'ذايف ىياتنو |
 طرشلا

 ةركتلا فصول قلاط م0 فقلادلوتكلاردازك

 امج دةمادعاهعئار ظ
 تءوُدوجولا فرغت

زاصخدؤلاكفاذو . ةوحول أددوحولا لفت
 هدفا 

 هيض د تاتبث | ىفرقعلا هبزهالاف [فمل اا هكاهو

 متع باليل زول ىرعظ للا وربعماندنوذ

 هنسعس ارث [لكيحول هنااولاق لازنعزلازهاو

 هيعشلا اذعلا قوفوهو هيلكتعلا جابقلا منج

 «العإلا هاش ةاشنرمو ممالاسوال !.يبصل !اونلكف

 لصالا انهلاروزومن انو .لقملارطخينلك و |

 د 2 لاهمالاب نيعااذا نك ظ
 كاقغزل العر وزممدر

 اسبدق اكل ئو ىشرراو اند عربصلا ناسا عصو

 ف ددالاو ةمزمارث هع قدك ب وهو ناعودر هو

 أدألانرطلؤش تاذاج ا .كوسرمل ةحلاص ة مد



 !قؤفنح نم نوكراؤ ديول

 إلا تسلا

 0 ا

 ادن نيله نشات

 وسصتل ا دع بت داق روصومل ١ 'ء
 ماد للا 7

 . وبار اودع ررطهزلا 9 0

 ايزل اكد اضخحانحول

 هدر عدس ينلم

 متاع
 : | را

 : معددال ناثلاو

 :راجإلاو عيبلاكاهتلات

 يصللن اكعفنلكو

 1 دا
 5 املا نيم مازامأ

 لهارن ضرمب امن اعول

 ١ بجبل ارالا ءكاز ىف هبلع بم

 رم 1 ماماقا اا

 ماه صلاكنى فلا لو ري نم

 تا مورس ْ "اهيا وص ع
 ىخ وجوو عرش باطخ

 اد سلا١قلاخى ناك

 | دمع 0
 ب مو ساد هك

 ل

 يو

 ممانملا هو خريص ولو ات 00

 5 اولاي نكيدليصحت
 ركذ اهفرغصلاةابع

 ةراثشعم هرذدع لولا نم

 زذ ىرارثاامهنُك

 ماه

 ىد_اولا تائننل همزلب
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 مت ارد تعلو اهولطبأرق هتررابعاهوكو ةدرو

 هرايعل ااولطنا هنمئلالا هرابتخا توني هنوف مونلارزع رتمىوقاوهرب مونلازةمغاناشدذك
 ءاورلا امهصدارتمايو ءائغال او ءوتصولا ل طبيق
 مضازورةارصلا قرد اك . ماوؤل ارثعرا دتمالادحد
 اطبخ نلف ارهش هداغا اء تم ناد تيهنال
 1 ١:جرصالاىف عش ىكىحزجوماولاق قرلاو

 3يقرلاف مسا اذاتج ةيكحلا نمومت واكب
 دع لاذتناو كرم درع للملا طرا هبقأي

 زعل ازاوز ذا هيف قتعلاك كرت علال 8
 ١ ةايم ديم زابمزل راذاتعرل (يهرنع هلشمد

 رظنانو زقلاوا لا | توديع لا
 00 ب تملا ىو 7 ىرحا بحق اتعإل هلع
 لااحلار ايكقنبلب سلاك لالباررغ كلم ف انيالو

 امل عرق ةرار وة اهكةماركرم امنوكيف
 !تقالامدرحلاكتاكذا ان رعد رعيرج از ت00و
 ١ ١ ا هيلهالا ضرما ؤانيإلو
 ْ كربلا تاوامع نم تبر رفد نإركمااير دقي تعرشف

 لعبعإلاو عئنحا ازا ايش رة ياكهنم عم
 كذا



 اًنتعا نرح قاتءالاعوهو اقنع تيوماز ا اهكار :

 39 فساقلاوةارملاةبلها كاقملاالدضبخلمدقتال

 لقنابق منير هطلاءطرخ نم كمتقركم وصلا ى ذاتيا
 هالاصلا ثم جرحي ةىسلد ١ هاضتلكرفشالاذلجا نم
 ابقي نككةاكزلالطبتف انرلا لح تول|فانياولاق ١
 اتلعت نءافووغلاصق اتقحرت امياهيلع
 تثبتتس (ذ ىف نو دبالف انيد ناواهئاقس قب ثيعل اي
 اتحتس دجاجاوضقام ىفستدل افح نكر ناو
 مايحالا -رمابصالب نام  مايعلا نقوم هل خ
 تالطبص 5 1 7 تنل ءلإ ضراوعلا ىاث

 رخإلا يهيرزعملامذا رئاللالهجرش زهحزطاب
 مبلل فصردوؤه ارخاتحو غش اكورالماصاهجو
 فولت الاى هاتضئازل  فاضاالمداع عابامحو

 أباوصلا نخافةنسوا اياثكلائمل ارد نمزههو 1

 عمتشساهفدو رح اب هتع دبر دع ةهبشلاعضوموا
 ىرجاهربت كير نا لمجلاب ار دع برحراد ف لاسمو
 فقالطاب زيكولاكيزإ 2 فقاتعالابةمالادركبلاو
 تييشنس رهر رعوهججلاب 2 توردراملاهلشوهضو



 اوساطضمووركم يروا اددلاك ج بصوت نمركسلاو
 قانضلاومثم عملمذا قالطلا لف ايغال اكوهف

 ماوحال اي مزليهناف مارحواتافممتلاراسو ْ

 ممول ة رجلا رمل اذ ١ فاعل و معا

 ميلا ميلاف طشلار اهفيرش قيال ةرملا ثتلرنملاو
  تالذاعرقملا اذ فنضك تثاسللاب يفنلاهطرشو

 و وطغلار ايخ نود ط_زةقيب]/رقملا ورك ذو

 هلعزلاد هاسلأ ف التخا اهرف ماكل لزم !١ مىئمتلاو

 ] - هقلتاوملامعاضااوب هقسل اولادعىرعتة نخو

 | عل اياررحاص دكوضتقت عرشملا فالخدعرتعت

 | عيلبلا هناهصصنب عول لا زواق هلام نم

 _ ادِيق هاقفاوو اماما كىرل ريغا بجيإلهناو

 كاسل اوزلزاه عاككل كو قالطل اكل ثهوم ابك

 . ةطيلاوزقملا نيتوفلل هيلهالارغسلاىانبإل
 ظ ةصخرلل اببس هووتعا ةقشلا ببسن اكتحف

 ظ نكتب هنمرص| امنا ىضيملاو نوم

 عامك يصلا بخ اتبور عنف قرطسلار ثا نكورطف
 فقس حلاصررعوهو لن 0 "نتسراتلا كشتكمل
 لف هيج زكةيضوا ل راو اهتجايملالاىقح
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 ظ
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 ,مامنددنلتاامن امض ىدال ١ قوفنح ىف هيلع نكي

 ”ديمزل الصح نازتشم نم قيلطتلاوعيبلاهتمعصو ٠
 هاتا اهئضرل|مدعاام هاركالاوةئبكملاكث ابو ا

 ىجياكامتفضلامدعاوا ميم اف كدايتخاسضاد ٠
 اريقن نايوؤاتلاولتقلاب اطدميز ازماكلالودالاف '

 ايزلازابرفا/ ا سبكنك امرمارا شلال ووضدالوا ١
 عشب اهف باطلا ة يدها مكسات التلاهدهد ٠

 اكرم هرسافدع ناك يئايتخلدضرامبن راك

 امتى تبحرر فلاديتاف اعنتكن كر تاوانكول
 تامذألاو عقيام هنمو رارقزلا 9 هاركزلا نص ا
 هلاقرئاكديعل هلانوآرداعصبالف |

 اهلاقيقءزلادعةروصّمم ايءاكحاعملاوف ال! بشتك
 ىنمد ةجرو ضرك ملكاهتمدركلاباوعككت
 رشا ادعمداش عم وفقتذا هيفعيبلاكهرضو
 لاوقال امركم قاهضعبق لاعفالاز هارلالا كيناو
 ببسلا ناكرادركاىزل ادع بكامضعنو طولاواكإل اك
 لاوحالا 1 هركم امد لاومالاكورشنلاككاذو

 ةصغراهبفرسلونتيكنت مل ةمرحتامرح او هركمالا
 مودي مامي ضاو تحل ام نسل اؤتقو زلات



 ةتيلالكااكور مج يرغك
 ] ةمرمل اء رشرابثخإلا ناحذ)

 7-0 انخكإل اممرلا قوقح نمو

 ل ا عير مبا
 000 زك كولو هركلاب طقس

 ْس اسيرطضل !لوانتةصخرل

 «٠ رح رصنب ثررح هر غل

 ظ ةميعلاب نيز اهبفزخللاو

 ةهلظعلا ةايثلاث يو

 من ةلا وعمد دجخاو
 فايع 1 كشملاو

 مال ساو ذالصلااظفاو ظ
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